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De ce nu cedeză Cehii?
Multi au fost de părere, că efec

tele visitei împăratului Francisc Iosif 
la BerliD se vor arăta mai îritâiu de 
tote în Austria, unde influenta ger
mană va ajunge ărășl de-asupra în 
politica interidră.

Cei ce bănuiau mai mult că în
trunirea dela Berlin va ave un astfel 
de efect, ba se temeau chiar, că 
pentru acesta a și fost pusă la cale, 
erau, firesce, Cehii. Ei sciu prea 
bine cum stau cu Germanii și cu 
Germania, și d6că și scopul prin
cipal al amintitei visite împărătesei 
a fost altul, ei sciu, că tot acolo 
are să iasă socotela.

In lupta dintre slavism și ger
manism, ce decurge ca atâta înver
șunare în țările austriaco, era dinainte 
clar și neîndoios, pe care parte va 
fi Germania cu marea ei influinfă, 
ce se scie manifesta în atâtea fe
luri, fără a altera cât de puțin for
mele „corecte11 internaționale ale 
raporturilor cu statul vecin aliat.

Și tocmai pentru-că erau și tre
buiau se fiă în clar despre aceste, 
Cehii au înțeles, că se află înaintea 
unui moment decisiv, pentru viitbrea 
constelația. Ei văd, că, decă vor 
ceda, pășind pe calea înțelegerii 
pregătită de cabinetul Kbrber, se va 
întâmpla tocmai aceea, de ce să 
tem mai mult, ca Germanii în Aus
tria să ajungă ârăși de-asupra și să 
ia erăși ei cârma statului.

Cu atât mai puțin Cehii pot fi 
înclinați de a ceda, cu cât, după cum 
recunosce afli organul lor, ei nu 
se pot opri la resolvirea cestiunii 
dreptului lor de limbă, ci voesc mai 
mai mult, voesc să dobendescă de
plina autonomiă națională a Boemiei. 
OrI-ce aplanare provisorică a con
flictelor actuale ar însemna numai 
o amânare și ar slăbi numai posițiu- 
nea natiunei cehice, depărtându-o 
mai mult, decât apropiindu-o de 
țînta ei.

Așa raționâză conducătorii Ce
hilor și de aceea s’au hotărît să 
continue obstrucțiunea în modul cel 
mai energic, chiar și cu periculul 
de a-o rupe cu partidele din majo
ritate, cu care au mers pănă acuma 
mână în mână.

Cum-că lucrurile au ajuns așa 
departe, o dovedesce și limbagiul, 
ce-1 portă „Narodni Listy4' în numă
rul său mai nou față cu „uneltirile 
Polonilor14 din majoritate și în ge
nere fată cu partidele din drepta.

Polonii în frunte cu Jaworski 
și-au dat fărte multă silință în tim
pul din urmă să mijlocâscă, ca Cehii 
să se lase de obstructiune, der n’au 
putut reuși. Una din căușele, cari, 
afară de cele amintite, au îndemnat 
pe Cehi a refusa orî-ce transactiune, 
este și atitudinea șovăitore a clubu
lui polon, în sînul căruia o parte 
înclină tare spre stânga germană și 
doresce o apropiere de ea. De aceea 
„Narodni Listy“ atacă pe conducă
torii clubului polon în modul cel 
mai vehement, numindu-i „lachei 
politici*1, cari pentru a pută ba 
lansa între două luntri, umblă să 

facă servicii guvernului Korber, scă- 
pându-1 de obstrețiune. Foia cehică 
numesce în mânia ei întrâga „dreptă14 
„ofticosă** și cțice, că ea nu a adus 
pănă acum nici un folos Cehilor.

Este bine calculat atacul vehe
ment al organului conducător cehie 
și se vede a fi avut efect asupra 
celorlalte partide din drepta. Căci, 
după cum se asigură, în ultima ședință, 
ce a ținut’o, comisiunea parlamentară 
a dreptei, n’a luat hotărîrea de a o 
rupe cu Cehii, decă nu vor părăsi 
obstrucțiunea, cum se credea în ge
neral, ci s’a purtat mult mai politi
cos și precaut, eniinciând din nou 
ca cea mai capitală considerară, 
care trebue se întrâcă pe tâte cele
lalte, necesitatea, ca partidele din 
drăpta să rămână strîns unite. Inte
resul statului chiar, s’a cjis, ar pre
tinde acâsta.

Care va fi dâr situațiunea, ce 
o va afla Reichsrathul, întrunindu-se 
ârăși după Rosalii? Tot cea de mai 
’nainte. Obstructiunea cehă va con
tinua, 6r o coalitiune contra ei, cu 
ajutorul partidelor din drăpta, pare 
mai puțin probabilă încă ca mai 
nainte. Nu va rămânâ deci cabinetului 
Korber, decât: său să disolve Reichs- 
rath-ul, seu să-și dea dimisiunea.

In ori ce eventualitate însă 
luptele nu vor înceta, ci se vor con
tinua cu înverșunare și mai mare.

Titlul de „Episcopus Transyl- 
vaniae“. Seim, oft ministrul unguresc de 
culte a fost dat în 1899 un ordin cătră 
tâte autoritățile, în care se obliga, ca în 
corespondența și comunicările lor ou epis
copul romauo-catolic din Alba-Iulia să fo- 
losescă titlul de „Episcopul Ardealului*. Con
tra acestui ordin au protestat atât conven- 
tul bisericei ev. ref. din Ungaria, cât și 
consiliul de direcțiune al districtului bise
ricesc ev. ref. din Ardeal și consistoriul 
aug. ev. săsesc.' din Sibiiu, cerând retrage
rea ordinului, care supără pe protestanții 
din t.otă țâra. La protestele acestea a răs
puns acum ministrul de culte și instruc
țiune fuliu WVassics printr’un rescript cu 
data de 19 Maid 1900, care tot-odată afost 
adresat și tuturor autorităților municipale.

In rescriptul său ministrul face isto
ricul afacerei și arată motivele, ce l’»u în
demnat să dea ordinul amintit. Spune, că 
episcopul rom. oat. Majlath din Alba-Iulia 
’i-s’a adresat cu rugarea, oă după-ce auto
ritățile și oficiile îl întitulâză acum „epis
cop rom. cat. de Alba-Iulia44, acum „epis- 
oop catolio de ritul latin din Ardeal44, să 
binevoescă a îndruma pe cei care-i pri- 
vesce, ca în scrisorile și actele, ce ’i-se 
adresâză, să folosâsoă titlul de „episcopul 
Aradealuluiu, care-i compete pe basă istorică. 
In urma acâsta ministrul a studiat ceatiu- 
nea și după-ce s’a convins, că în mai multe 
legi ale Ungariei și Transilvaniei, apoi în 
documente etc. ocură numirea respectivu
lui episcop de „Episcopus Transylvaniae* și 
„Episcopus Transylvanieneis44, a dat ordi
nul amintit, fiind-că nu consideră titlul de 
„episoop al Ardealului14 ca alt-oeva, decât, 
ca un titlu folosit în timpurile mai vechi, 
cu care nu se p6te aduce în legătură con
ceptul contrar dreptului public de adl, său 
oare să vatăme principiul parității egale a 
bisericelor.

Asigură mai departe ministrul, că 
departe stă de el tendința, de-a da âre-care 
însămnătate titlului „de episcop al Ardea
lului14 și consideră esohisă orî-ce interpre
tare în sensul, că prin acest titlu selovesoe 
în paritatea bisericelor și în posiția legală a 
celorlalți episcopl. Dâr toomai pentru acâsta 
și pentru-ca amintitul ordin să nu fiă fals 
interpretat, declară d-1 Wiassics, că recu
nosce ca deplin'indreptățită și legală și folosi
rea titlului de „episcop romano-catolic arde
lean'1, căci și acest titlu obvine în legile 
ungare și transilvane, în documente etc.

In cestiunea confiscării libelului 
privitor la banii colectați pentru ridicarea 
unui monument pe mormântul lui Avram 
Iancu, săvîrșită de poliția din Sibiiu, oomi- 
tetul central al Asociațiunii, după cum 
ni-se comunică, a luat următorul conclus:

„Raportul despre predarea libelului 
se ia spre soire.

„Comitetul ia act cu regret de dispo- 
siția poliției, ca hbelul să se predea „ime
diat44 în posesiunea ei, și deoreee procesul 
intentat contra deponentului încă nu este 
decis în ultima instanță, decide a se înainta 
la ministrul de interne o remonstrațiune pen
tru restituirea libelului confiscat pănă când 
autoritățile competente vor decide definitiv 
asupra sorții acelui deposit44.

Ce va fi la tomna?
„Budapesti Hirlap44, acjl organ guver

namental, care ’șl primesoe de obiceiă in- 
formațiunile politice asupra situației din 
monarchiă dela bărbați, cari sunt în mă
sură a cunâsoe mai de aprâpe desfășura
rea evenimentelor, — publică nisce con- 
templațiunl interesante asupra proximului 
viitor. Etă cum judecă situația de față și 
viitâre în ambele state dualiste „un distins 
bărbat de stat maghiar44, care a avut pri
lej de a oonvorbi cu unul din redactorii 
numitei foi:

— Koerber trebuia să cadă deja, 
Acâsta o pretinde parlamentarismul. Dâr 
Koerber nu va cădâ. El are la mână o 
largă împuternicire dela împăratul. In el 
se încred aoum. Misiunea lui Koerber este, 
că dâoă nu va fi în stare să desarmeze 
obstrucțiunea Cehilor la împrumutul de in- 
vestițiune, atunci să disolve „Reichsraih?-ui, 
și întrucât n’ar pute să compună o cameră 
cu care să pâtă lucra, atunci se introducă 
pe Austria în lumea unui absolutism ou 
miros de constituțiune. D-1 Koerber e ca
pabil să facă acesta. Nu-i trebue decât un 
autograf împărătesc, apoi un general înțe
lept și energio....

Dâcă în Austria se va face ordine, 
adecă de vor renunța. Cehii la obstrucțiune: 
nu va fi ordine în Ungaria, adecă la tâmnti 
vom avă alegeri, nouă cu lupte confesionale, 
cu măsurarea forțelor între puteri ascunse 
și a urelor, ce coc sub spuză, apoi, după 
tâte prevederile, cu multi bani. Nu de mult 
a fost în Bănat o alegere. Noul și tânărul 
deputata dis, atunci, că alegerea lui este cea 
dintâiu alegere curată în Ungaria. L’au în
trebat: cât te-a costat? Și a mărturisit: 
32.000 corone. L’au ales aprope cu unani
mitate, fiind-că avea legături familiare și 
pe lângă asta și ceva popularitate. Gân- 
diți-vă acum, ce va fi la nouăle alegeri ge
nerale ?....

Acesta are să fiă viitorul proxim în 
Ungaria, dâcă ordine se va face în Aus
tria. Dâr abia cred să se facă ordine. Și 

dâcă nu va fi, atunci trebue să fiă la noi. 
Be când dincolo pocnesce sbiciul și se aude 
zuruitul cătușilor absolutismului, politioa 
Ungariei ia posițiă espectativă, pentru-oa 
printr’o grabnică întârcere să se tocmăscă pe 
pielea constituționalismului austriac, pe una 
din condițiile fundamentale ale pactului din 
1867. Asta va fi revisuirea art. de lege 
XII: 1867, O ereațiune elastică acâsta, care 
va ținâ cont și de constituționalismul și 
de absolutismul austriac. Planul, în mare, 
e pregătit deja. Dâr în Austria nu este ne
voie de planuri nouă și de legi nouă, ci 
de sentimente nouă. In Ungaria însă par
lamentul actual, care și-a perdut tot creditul si 
care moralicesce e corupt, nu pote fi autorisat 
să facă cârpăcâlă în marea operă a lui 
Deak.

Fundațiunea Universitară Carol I.
Marți, 9 Maitî, întru amintirea înfiin- 

țărei „Fundațiunei universitare Carol I44, 
s’a ținut la ora 1 d. a., în sala bibliotecei, 
conform regulamentului, o ședință solemnă, 
sub preșidenția d-)ui ministru al cultelor și 
instrucțiunei publice.

D. reotor al Universității, sub a cărui 
înaltă priveghiere e pusă Fundațiunea, a 
ținut un discurs, prin care a arătat pro
gresul studiilor universitare în România, 
dela modestele lor începuturi de acum 40 
ani pănă la desvoltarea lor actuală, când 
numai în Universitatea din BucurescI se 
află înscriși 2.700 studențî.

Insistând apoi asupra celor două carac
tere, oe trebue să distingă învățământul 
superior la noi, anume: ducerea mai de
parte a sciinței și națioualisarea cercetări
lor sciențifice, care să facă cunoscut în 
primul rând țâra și naționalitatea nostră, 
d-1 rector constată cu plăcere avântul, ce 
din ambele puncte de vedere au luat stu
diile universitare la noi, mai ales sub con
ducerea tinerelor elemente, intrate în învă
țământul superior.

D. rector termină aduoend mulțumiri, 
în numele Universității, M. S. Regelui pen
tru înființarea „Fundațiunei universitare 
Carol I44, de atât de mare ajutor pentru stu- 
dențime.

După aceea s’a cetit de oătră d. bi
bliotecar, raportul cătră M. S. Regele des
pre mersul acestei instituțiunl.

La aeâstă solemnitate au asistat: D. 
I. Kalinderu, administratorul domeniilor 
Coronei, membru al Academiei Române; 
D. G. I. Lahovari președinte al înaltei 
Curți de compturl; Prof. dr. E. Pușcariu, 
seoretar general al ministerului instruețiu- 
nei publice; D Louis Basset, secretarul M. 
S. Regelui; P. S. Pimen Georgescu, direc
torul internatului teologic ; Prof, dr I. Toma 
Tomescu; Prof. Prangrati; Prof. Petricu ; 
Prof. David Emanuel; Prof. dr. MinovicI; 
D. G. D. Mirea, directorul șcâlei de Arte- 
frumdse; D. I. Rozescu, epitropul așeză
mintelor Niton; D. Th. Costescu, directo
rul liceului Traian din Severin, precum și 
un mare număr de studeDțl și studente.

După ședință d. ministru dr. C. I. 
Istrati, împreună ou d. rector și d. biblio
tecar al Fundațiunei, au avut oodre de a fi 
primiți de kf. S. Regele.

D. C. Dumitresou-IașI a presentat Ma- 
jestăței Sale raportul asupra mersului insti- 
tuțiunii, âr d. Al. Tzigara Samuroaș un 
volum, cuprincjând tesele absolvenților uni
versitari din BucurescI și Iași, tipărite în 
decursul anului din fondurile Fundațiunei.

M. S. Regele a binevoit să arate înal- 
ta-i satisfacțiune pentru progresele Funda
țiunei și se încuviințeze publicarea rapor
tului. (Din acest raport vom publioa amă
nunte în nr. de mâne).
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Esposiția română din Paris.
țiiarul nFigaro“ din Paris a publicat 

următorele asupra Esposiției României în 
Paris: |

In aoslașl timp cu Tunisia, România | 
ne deschidea porțile sale. N’ai când să te 
plictisescl la Esposiția, ori ce ar spune unii.

Noi am mai desoris altă-dat.ă acest 
plăcut și sumtuos pavilion al României, 
unde d. Formige a întrunit într’unmoi in
genios tipurile de architecture cele mai 
celebre ale artei române — adecă bizantină 
— din veacurile al XVII-lea și al XVIU lea.

In interior sunt grupate productele 
secțiunei: minerale, granituri, metalurgia, 
hârtiă, postavuri etc. Esposițiunea de sare 
gemă — una din bogățiile României — va 
ii mult privită. Diferitele varietăți de sare 
gemă sunt reDresentate prin blocuri de 
grosirn’ diferite, printre cari se admiră un 
glob de doi metri diametru, așeflat pe un 
piedestal de 1 metru și 50 înălțime.

La primul eiaj se merge pe o scară 
monumentală, înfrumsețată cu bogate co- 
vore și care domină marele dom de aural 
pavilionului. La drâpta sunt esposițiile forte 
interesante ale serviciilor publice ; la stânga 
este esposițiunea retrospectivă, unde figu- 
râză faimosul tesaur dela Pietrdsa în aur 
masiv, ornat cu pietre scumpe (o amintire 
dela Aiaric, Regele Visigoților, niol mai 
mult nici mai puțin!); stofe și broderii 
religiose forte alese, cărți de liturghia și 
în sfirșit o evangheliă-manuscript — un 
capo d’operă — esecutat de cătră Regina 
României (Carmen Sylva) și oferit catedra
lei de Argeș.

D. D. Ollănescu, comisar general, asis
tat de principalii săi colaboratori, d-uii G. 
Sterian, George Bengescu și N. Cucu, pri- 
miau în pragul pavilionului pe număroșii 
invitați. S’au aplaudat mult cuvintele de 
bună sosire, ce le-au fost adresate.

„România, a flis d. Ollănescu, a ținut 
„să figureze la Esposițiunea din 1900, nu 
„pentru că a avut dorința de a stabili o 
„comparațiune între industria sa. și aceea 
„a altor țări, ci pentru-că ea ține a se in- 
„strui. Prin esposițiunea, ce ea a realisat în 
„acâstă mare adunare internaționalii, ea 
„crede totuși, că și-a afirmat esistența sa 
„din punctul de vedere industrial, intelec- 
„tual și politic și că a demonstrat, că e o 
„țâră de viitoru.

Visita oficială terminându-se, s’a tre
cut paserela Alma, ajungând în spatele 
Mexicului la plăcutul pavilion al restauran
tului român, unde amabilul oomisar general 
oferea un lunch amioilor săi.

întrunire forte elegantă într’un cadru 
fermecător: musică de țigani, toaste și flori 
distribuite învitaților.

România, termină confratele parisian, 
chiar când nu-i la ea, rămâne stăpână în 
arta, de a praotica ospitalitatea.

Cronica externă.
Contra-visita împăratului Wil

helm. Abia a plecat împăratul Francisc 
Iosif dela Berlin și s’a și svonit, că împă
ratul Wilhelm, însoțit de prințul de ooronă 
german, îi va face o contra-visită a. c. 
Acum se anunță, oă încă nu s’a luat niol 
o disposițiune din nici o parte cu privire 
la acâsta visită; că împăratul Wilhelm a 

avut intențiunea să felioiteze pe înaltul său 
client în personă în Viena cu ocasiunea fli- 
lei nascerei acestuia 18 Aug., dâr a renun
țat, fiind-că Francisc Iosif voesoe să pe- 
trecă fliua acâsta în cercul restrîns al fa
miliei sale; contra-visita, firesce, se va face 
cu tote acestea, dâr nu se scie când.

Eavaresii și Prusii. Mare sensațiă 
a făcut în cercurile politice berlinese un 
disours, ce l’a ținut prințul Ludovic de Ba
varia în Straubing, pe care îl comentâză 
viu tdte foile berlinese. Ele dedară, că nu 
pot nicl-decum pricepe, de ce prințul Lu- 
dovio a vorbit despre aceea, că Bavaresii 
nu vor să 6ă frați mai puțin considerați 
în imperiul german; cu alte cuvinte nu vor 
să fiă luațl peste picior de Prușl. Firesoe, 
Berlinesii asigură, că Prușilor nici prin 
gând nu li-a trecut de a disputa Bavariei 
egal îndreptățirea în imperiu. Pote fi, dâr 
tot așa de firesc este, că proverbiala aro
ganță și îngâmfare prusiană, nu o singură 
dată a trebuit să amărască pe frații Ba- 
varesl.

O notă rusescă cătră Turcia. 
Ambasada rusâsoă a predat Marția trecută 
Portei o notă energică cu privire la con
stanta împiedecare a liberei comunicațiunl 
a Armenilor la granița ruso-turcâscă. In 
notă se arată trista situația a Armenilor în 
districtele mărginașe, cari fiind prigoniți 
de Curcii, strîmtorațl de incassatorii de 
dare și siliți cu forța de a trece la isla
mism, cmigrdză mereu in Rusia, așa că nu
mărul Armenilor aședațl în Caucas, cresee 
mereu. Mai departe nota se plânge asupra 
atitudinei autorităților turcescl, cari ohiar 
și acelor comercianțl și industriași armeni, 
cari au pasapârte în regulă turcescl și treo 
în afaceri peste granița rusescă, nu le per
mite de a se mai întorce in Turcia. Nota 
pretinde în fine de a pune capăt odată 
acestor miserii. Din partea rusâscă se asi
gură, oă afacerea atinsă în acostă notă va 
trebui să ia un caracter serios, dâcă Porta 
nu va remedia aoele stări.

Căsătoria moștenitorului de tron, 
pilele trecute s’a străcutat în mai multe 
foi din străinătate soirea, că presumtivul 
moștenitor de tron Francisc Ferdinand 
D’Este se va căsători cu contesa Maria 
Cotele și că monarchul șl-a dat deja învoi
rea la aoâstă căsătoriă. Nici nu s’a uscat 
bine tiparul amintitelor foi, și fliarele ofi- 
cidse din Viena au desmințit scirea. Cu 
tote acestea două fliare din Berlin afirmă 
pe basa informațiunilpr din Viena, că că
sătoria din cestiune se va face de sigur 
și că Majestatea Sa monarchul nu-mai pune 
acum nici o piedecă. „Lohalanzeiger* flice, 
că e un „eveniment deosebit11 acest.ă căsă
toriă, er „Berliner Tagblatt“ spune, că acum 
e vorba, ca scirea despre evenimentul 

acesta să-și primesoă confirmare oficială în 
publicitate.

Invențiunile unui inginer român. 
Un inginer dela căile ferate române, anume 
G. Popescu, a inventat o încuetore pentru 
case, ou totul nouă, dâr care nu mai pâte 
fi deschisă de nimeni. Orl-oe chee falsă 
este aruncată de un resort mecanic la un 
metru distanță. Invențiunea a fost cerce
tată la Berfin, Londra și Paris. Un esem- 
plar se află depus la esposiția din Paris, 
âr altul va fi presentat flilele acestea M. 
8. Regelui. Acest demn inginer a mai in
ventat și un aparat, care pus în legătură 
cu firele telegrafice, pote înscrie tote tele
gramele, ce trec prin aoele fire.

Sfințire de drapele. Marți săra la 
orele 8 s’a făcut la palatin BncurescIsfin
țirea drapelelor batalionelor 7 și 8 de vâ
nători. înființate a.cum. La drele 5 d-1 că
pitan Ștefănescu, adjutantul comandantului 
pieței, s’a dus ia arsenal, pentru a lua em
blemele, pe care le-a dus la palat, îm
preună cu d-1 major Corivan, unde vor fi 
așeflate în sala drapelelor. Toți ofițerii ge
nerali și superiori, în ținută de servicii!, 
au fost arangiațl în sala de ceremonii a 
palatului, în partea drâpt.ă. Comandanții 
batalionelor, un ofițer de fiă-care grad, un 
adjutant, un caporal și un caporal-furier au 
repr-esentat batalidnele. MercurI la orele 9 
drapelele au fost duse la Metropoliă, unde 
vor primi bine-ouventarea bisericâscă.

Casina română din loc va ține Du
minecă, la 3 ore d. a., adunare generală.

Unde nu va fi recoltă. Din Bihar- 
udvari (comit. Bihariei) se vestesoe, că în
ghețul și bruma din 12 — 13 Maid n. a 
prioinuit pagube colosale în ținutul acela. 
S’a nimioit sămănătura de secară a 4—500 
jugăre de pământ. Arendașii au abflis con
tractele încheiate cu secerătorii, căci nu 
vor avâ ce secera. Poporul nu va avâ de 
lucru și mulțl economi, deși au sămănat de 
trei-orl, nu vor avâ nici o recoltă.

10 Maiu în Constantinopol. „Agen
ția Românăa, comunică următorele din Cons
tantinopol, 23 Maia : Cu prilejul sărbăto- 
rei naționale de 10 Maiu, o strălucită re- 
cepțiune a fost afli la legațiunea română. 
Președintele coloniei românescl a rostit un 
discurs patriotic, aducând felicitările colo
niei pentru M. S. Regele și familia regală. 
Dl. Ghica-Bragadir a răspuns (în termini 
mișcători. Sultanul, marele-vizir și minis
trul afacerilor streine au trimis felici
tările lor prin înalțl funcționari, cari au 
esprimat urări pentru M. S. Regele Carol 
și familia regală. D. Ghica-Bragadir a mul
țumit. D-sa a întors afli chiar visitele 
înalților funoționarl.

Sentința în procesul omorului dela 
Sătmar. Alaltăeti sâra târfliu s’a sftrșit 
desbaterea în procesul omorului dela Săt
mar, despre care am dat erl câte-va amă

nunte. Pe basa verdictului curții cu jurați, 
tribunalul a osîndit la mbi’te prin ștreug 
pe ucigașul Zsoldics Mihaly și pe instiga
torul la făptuirea crimei Papp Bâla; er pe 
Papp Zoltan pentru complicitate la 8 ani 
temniță și pierderea funcțiunei pe timp de 
5 ani. Contra sentinței s’a anunțat apela- 
țiune. La întrebarea președintelui, dâcă 
acusații doresc să câră grațiă: Papp Bela 
a răspuns că nu, Zoldics că da.

TurburărI în Anglia. In Dover s’a 
aranjat flilele aceste o serbare din inoiden- 
tul liberării Mafekingului. Cu prilejul aoesta 
mai mulțl participant! la conductul ou 
torțe, au atacat pe comerciantul Browne, 
care nu este amic al răsboiului. Poliția n’a 
luat nici o măsură de apărare. Iscându-se 
turburărl, făptuitorii au spart geamurile 
tuturor prăvăliilor veoine și au făcut pa
gube însemnate. — In Leeds 3000 de omeni 
au asediat casa unui cetățân cu numele 
Luptan, care încă e contrarul răsboiului. — 
In Harlesden a fost insultat un comerciant 
de sămînțurl, care simpatisâză cu Burii. — 
Cu ooasiunea procesiunei din Northampton 
într’un cupeu iluminat a esplodat o canti
tate de iârbă de pușcă. — In Londra, la 
Mansion House s’au săvârșit jăfuirl pe 
stradă. însuși lord-mayorul Londrei privia, 
cum o câtă de pungași au dat năvală peste 
o jertfă, i-au furat tote valorile, apoi le-au 
împărțit „frățesce41. Cam așa au sărbătorit 
Englesii liberarea Mafekingului.

Al cui este câștigul? Iu anul 1896 
inginerul german August Albach a depus 
ca amanet la.cassa de păstrare din Pojega 
un los dela loteria ungară. Mai târfliu cassa 
a fost jefuită și între‘altele a fost furat și 
losul amanetat de inginerul Albach. Losul 
semnat ou nr. ort. 355—35 s’a sortat în 
Novembre anul trecut ou câștig de 150.000 
tl. Inginerul aflând de asta, s’a dus la Bu
dapesta, oa să-și ridice banii. In ministerul 
de finanțe însă ’i-s'a dat sfatul, să clauseze 
losul, ceea-ce s’a și făcut. Nu de mult s’a 
presentat în ministerul de finance un lo
cotenent dela infanterie și arătând losul 
cu câștigul, pretinse să ’i se plătâscă ba
nii. ’I-s’a spus însă, că losul este clausu- 
lat. Locotenentul, oare mersese la minis- 
teriu însoțit de un funoționar al „băncei co
merciale ungare din Pestau, spuse, că el a 
cumpărat losul la banca din Triest. Acum 
se va nasoe un interesant proces în causa 
dreptului de proprietate asupra losului cu 
norocul. Se speră, că cu ocasiunea acâsta 
se vor descoperi și autorii furtului prin 
spargere dela Pojega.

Cil bicicleta la Paris. D. A. Pu- 
oher, cunoscutul biciclist din Bueuresoî, va 
întreprinde în cursul lunei Iunie o călă
toria cu bicicleta la Paris. Itinerarul sta
bilit e următorul: BucurescI, PloiescI, Bra
șov, Budapesta, Viena, Munchen, Strasburg, 
Nancy, Paris. Distanța totală e de 2 600 
ohilometri. Plecarea va fi în, dina de 24 
Iunie și sosirea la Paris e fixată pe- fliua

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Mareșalul Suvorov.
— Fine. —

Potemkin era despotic și cu inimă 
de pietră; timiditatea lui era întrecută 
numai de nesocotința lui, ambițiunea, în
gâmfarea lui o întrecea numai măestria lui 
de a linguși; el dăruia milione amorezelor 
sale, pentru aceea rămânea însă dator pen
tru nimicuri și jăfuia pe săraol. Suvorov 
putea să vadă suferind bolnavi și săraci, 
el da pomană cu amândouă manile, dăruia 
tot ce avea celor lipsiți și împrumuta chiar 
dela cei din jurul său bani, ca să ajute 
celor nenorociți, căci flicea: „numai atunci 
când ajută pe de-apropele său, omul se 
asemănă ou Creatorul săuu.

Și Suvorov era mândru ca Potemkin; 
der nu înceta de a fi jovial, nu se ofensa, 
dâcă soldații săi rîdeau asupra obiceiurilor 
sale originale; el rîdea și se bucura îm
preună cu ei...

Cultura lui Suvorov era mai seridsă. Când 

voia vorbea despre arta de răsboifi, des
pre Hannibal și Cesar, despre Turennes și 
despre greșelile și virtuțile marilor beli- 
duol din timpul vechili și nou, despre ba
ionete și tunuri, oa un adevărat învățat mi
litar. Dâr nu era închipuit pe cunoscințele 
sale; „nu sciu nimio“, flicea el, „n’am învă
țat nimic, sunt fără de nici o crescere, cu 
drept pot fi numit vandal. Era sinoer și 
ou frica lui Dumnefleu, căci dicea: „frica 
lui Dumnefleu este începutul înțelepoiunei11; 
nu putea să sufere însă fariseismul celor 
ce se prefăceau a fi religioși. Când, după 
lupta sa de pe St.-Gotthard, ’i-se deschi
seră în fine porțile ospioiului Capuoinilor, 
starițul mănăstirei îl pofti la mâncare. „Nu, 
cuviose părinte11, răspunse Suvorov, „deși 
suntem flămândl, voim totuși să ne facem 
mai întâii! rugăciunea, țîneți-ne o liturgie 
și apoi vom merge la masău.

Potemkin îșl anunța cu mare gălăgiă 
victoriile, Suvorov era laconic. Când a dat 
asalt asupra localității Praga și avea să 
plece la Varșovia, Suvorov a raportat scurt 
împărătesei: „Praga fumegă, Varșovia tre
mură. Pe șanțurile dela Praga. Suvorov“. 

După-ce a fost luată și Varșovia, scrise: 
„Ura! Varșovia e a nostră. Suvorov“. Im- 
părătesa a imitat stilul său și a răspuns 
generalului: „Ura, mareșalul Suvorov. Cata
rina14. Mai scurt n’au fost anunțate și răs
plătite victorii mari. Când Suvorov a ou- 
oerit Ismailul, el scrise: „Stâgurile rusesol 
fâlfăe pe zidurile Ismailuiui“. Altă-dată 
sorise: „Corpul Strakowsky nu mai este11. 
Când amicul său, prințul Josias de Coburg 
l’a rugat de lângă Focșani Bă-i dea ajutor 
în contra Turcilor, i-a scris pe dosul sori- 
sorii numai un cuvânt: „Idn. Suverov — 
Vin“, și el veni. Când și-a așeflat tabăra 
lângă AustriacI, prințul l’a rugat să vină la 
el, a primit însă răspunsul: „Bogu molitssa 
— se rogă lui Dumnefleu11. A doua-dră 
’i-s’a împărtășit trimisului : „Ușinajet — ci- 
nâză“. A treia âră ’i-s’a răspuns: „Șpit — 
ddrme“. Numai cel dintâiîi cuvânt a fost 
adevărat: el se închina. Der nici n’a mân
cat, nici n’a durmit, ci ședea în vârful unui 
pom înalt și privea la posițiunea inimică. 
El nu voia să-și pârdă timpul cu conver- 
sațiunl nefolositore. La revărsatul dilei el 
se presentâ la prințul, sohițâ planul său, 

puse îndată oștea în mișcare și nimici pe 
inimicul mult mai număros...

Pentru bunătatea inimei sale pledeză 
faptul, că iubia mult musica. Ea îndoiesce 
și întreesoe armata, flise el; cu crucea în 
mâna preotului nostru, cu stâgurile fâlfă- 
inde și în sunetul musicei am luat Is
mailul.

Arta sa răsboinioă și-a creat’o însu-șl. 
„Arta mea de răsboiu“, așa o definesce el 
însuși cu scurțimea lui oaracteristioă, „se 
împarte în două părți: orientare și iuțâlă. 
Spre a purta răsboiîi trebnesc bani, dâr mai 
mult timp. Eu nu lucrez în ore, oi în mi
nute. A da o lovire grabnică și a esploata 
victoria prin neamânata urmărire a inimi
cului fugar, este lucrul de oăpeteuiă. Nu 
desconsider ounoscința necesară a tacticei; 
este însă mai bine, dâcă tactica ne cu- 
nosce pe noi și ne înțelege; cel mai bun 
lucru însă mi-se.pare: a învinge chiar dâcă 
aoâsta n’a fost taotio“. Nu trebue să se 
crâdă, că nu prețuia arta inginerâscă, ei 
arăta numai, că fortărețele nu sunt un mij
loc neapărat, spre a ținâ'în loc pe învin
gător. Avea predilecția pentru atacurile cu 
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de 16/29 Iulie. Dela Paris, Pucher se va 
întoroe în automobil.^

Iniperătesa Germaniei și esamenul 
de maturitate. Se soie, oă în orl-oe familiă 
se consideră de mare eveniment, oând stu
dentul a trecut norocos peste esamenul de 
maturitate. Și asta nu e numai la familiile 
mai sărace, der și la cele bogate, ba ohiar 
și în familiile împărătesei, unde mama e 
devotată crescerei și educațiunei fiilor. Din 
incidentul aniversării seculare a academiei 
din Berlin, representanții corporațiunilor 
scientifioe din străinătate, au fost invitați 
de părechea domnitore germană la un 
dejun. La masă s’a vorbit între altele și 
despre aceea, cum șl-a sfîrșit moștenitorul 
de tron studiile medii. Lucrul o interesa 
forte mult pe împărătesa Augusta, care e 
renumită ea mamă. Oând e’a vorbit de 
esamenul de maturitate al principelui, îm- 
părătâsa se întorse oătră profesorul Sues 
din Viena și a cj's: „Intr’adevăr sunt fe
ricita, că fiiul meu a trecut eu succes esa
menul de maturitate; mi-a oăcjut prin acâsta 
o piatră de pe inimă44.

Proiectarea unui tren-minune. In 
Anglia se proiectăză construirea unui tren 
electric între Lyerpool și Manchester o’o 
viteză de 2 9 chilometri pe minută. Cela 
două orașe sunt într’o depărtare de 56 
chim, și un tren aocelerat dela noi n’ar 
pută să facă drumul aoesta deoât în iy2 
oră. Trenul-eleotrio proiectat însă va par
curge distanța amintită în 19 minute.

Grevă de călăi. Intre multele feluri 
de greve, ce atjl sunt la ordinea cailei, de 
sigur că cea mai interesantă este greva 
călăilor chinezi. Călăii diu „imperiul cereso44 
amenință, că nu vor mai decapita nici un 
om, dâcă guvernul nu le va ridica lefile. 
Adevărat, că lâfa călăului în China este 
de tot mică: pentru o decapitare nu pri
mesc© decât 1 frano. Noii „greviști44 cer 2 
franci de fiă-care cap.

Telegrame din Mafeking. Umorului 
engles nu-i strică nici praful de pușcă. 
Asta s’a dovedit cel puțin sub durata blo
cării Mafekingului. Sarah Wilton, cores
pondenta îndrăsnăță a cjiarului „Daily Te
legraph14 a trimis o telegramă, în care 
spune: „Dejunăm cârnațl pregătiți din 
carne de cal, prândim cotelette de catâr 
■și cinăm tocană de lăcuste. Ne simțim es- 
celent“. 0 altă telegramă a trimis primarul 
din Mafeking lordului Roberts în 9 Maiîi. 
Etă-o: „Suntem bine, dâr stomacul ne 
oârăe“.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții o. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentrua fo 
■tografă. La cerere trimite liste ilustrate conți
nând prețurile. Deposite în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, O. Eremias nepoți.

'baioneta. Pe soldații săi îi însufleția mai tot- 
deuna ou strigarea: „Ura, baioneta!44

Trupele îl iubeau peste măsură. Di- 
ceau despre el: „Suvorov al nostru îm
parte tote cu noi. Năcasurile și învingerile, 
numai prada nu, acâsta ni-o lasă numai 
nouă14. Dăr el ținea strict la ordine, pedep
sea pe jăfuitorl și ucigași. „Soldatul este 
creștin, nu tâlhar14, era devisa ini. Înalta 
părere, ce o avea el despre etica răsboiu- 
lui, decă se pote Dumi așa, se arăta în 
aceea, oă era contrarul duelului — „sabia 
să fiă trasă numai pentru apărarea patriei44.

C’un cuvent: Suvorov era un carao- 
ter, fiă-care policar un bărbat. Cum dice 
numai Emerson: „Caraoterul este ordinea 
morală, privită prin mediul naturei perso
nale, Omenii de caracter sunt consciința 
societății, din care fac parte44. Er Samuel 
Smiles numesce caraoterul una din cele 
mai mari puteri motrice ale lumii.

Este lucru firesc a crede dmenilor 
de oaracter, a le da încredere, a-i imita. 
Geniul stîrnesoe admirațiune, eroismul în- 

.suflețire, caracterul stima. In tote timpurile

li» loteria pentru Casa na
țională se pote câștiga: o forte frumosă 
garnitură de masă cu o jardinieră mare, 
2 jardiniere laterale, 2 platouri pentru 
bombon*, 2 girandole și 12 tacâmuri com
plete, tote de argint, în preț de 10.000 co
rtine ; o broșă și cercei de briliante, în preț 
de 3000 cor.’, o garnitură de argint pentru 
ceai și cafea, cu masă, în preț de 1000 co
rone ; 2 girandole de argint, în preț de
1000 corone ; o agrafă, un colier, braslete, 
broșe, oorfițe, fiă-care în preț de 500 cor.’, 
braslete, broșe, o oorfiță de argint suflat 
eu aur, o jardinieră aurită, un orologiu și 
lanț de aur pentru bărbați, în preț de 200 
cor.; 4 corfițe, 2 părechl de sfeșnice, 2 dose 
pentru ținut zaharul, 2 țigărare în etuiurl, 
tote de argint, fiă-care în preț de 100 cor., 
și încă o mulțime de alte obiecte (dose, 
broșe, brene, ace de ora vată, braslete, etc.), 
fiă-care în preț de 50—10 corone. Termi- 
nul sorțirei câștigurilor e 31 Maiii st. n. 
LosurI se capătă la biroul Asoeiațiunei în 
Sibiiu și eventual încă la câte-va bănci și 
librării românescl. Un los, cu care se pote 
dobândi câștigul principal, de pildă, în va- 
16re de 10,000 corone, costă numai 1 cor.

Baboiul din Africa sudică.
Soirile mai nouă de pe câmpul de 

resboiu spun, oă lord Roberts a plecat ou 
armata sa din Kroonstad. Roberts a plecat 
spre miadă-nopte. Generalul French a tre
cut deja la sud peste rîul Rhenoster, âr Ha
milton la ost, după mici lupte cu Burii, a 
silit pe De Wette se se retragă și a ocupat 
Heilbron. De Wette s’a retras pe țărmul 
nordic al rîului Rhenoster, und se dice, 
oă Botha și Steyn pregăteso o mare rezis
tență. Aiol șl-a adunat Botha tote tunu
rile mari, între cari câte-va tunuri Creuzot.

Burii fortifică Johannesburg, ei fac 
acolo șanțuri de-alungul rîului Klip și în 
partea nordică a orașului.

Ordinea de luptă a Englesilor este, 
în scurt <ȚS, următorea: la flancul drept, 
Vynburg, stă generalul Runăle, la flancul 
stâng, pe țărmul stâng al rîului Vaal, stă 
lord Methuen •, Hunter și Barton au misiunea 
de-a reconstrui linia ferată dintre Fourteen- 
streams și Ootsi și apărarea acestei linii.

Buller, care de oâte-va ijile se> 
în New-Castle, a dat, cum seim, un ordin 
de db îu care face cunosout, că din Trans
vaal a năvălit erășl în Natal o trupă de 
Buri, oare a ocupat Laingsneck, părăsit ca
lele trecute de Englesl. Buller a făcut în 
Natal esperiența, că Burii, pe cari mai 
înainte îi numise „o bandă neorganisată 
și demoralisată44, au prins o companiă a 
colonelului Bethune, afară de acâsta Burii 
au transportat în Vryheid un tren întreg 
cu bagaje, fără de a perde un singur om 
măcar. Din inoidentul acesta foia englesă 
„Morning Leader14 scrie: „De sigur ini
micul n’are să învețe nimio dela noi, dăr 
pdte să ne învețe pe noi multe de tote. 
Afară de Paardeberg, niol-odată nu ni-a 
succes a prinde ariergardele lui în retra
gere și chiar și la Paardeberg Burii au 
sciut să-și scape tunurile grele din mâni- 
le lui Roberts și French, deși cel din urmă 

și la tote poporele se arată, cum asemeni 
bărbați câștigă influință și cât valorâză și 
numai numele lor singur.

Când Washington, acest contimporan 
al lui Suvorov de dincolo de Ocean, s’a în
voit de a primi comanda suprema, acâsta 
s’a simțit toomai așa, ca și când puterea 
armatei amerioane s’ar fi îndoit. Câți-va 
ani mai târejiu, după-oa Washington îmbă
trânise și se retrage din viața publică spre 
a-șl petrece restul vieții liniștit la Mount 
Vernou, ii scrise președintele Adams: „Tre- 
bue să avem numele d tale, permite, ca 
să-l lolosim; el conține mai mare efect, 
decât multe armate44.

In decursul resboiului din Peninsula 
Iberică, Sould atacă pe PortugesI și pe 
Englesl la Saiirore ; șirurile celor din urmă 
începuseră să fiă ouprinse de frică; — 
atunci apăru pe o colină un mic călăreț. 
El putea fi vă<jut de ambele tabere. Pe unii 
îi cuprinse curagiîî și însuflețire, pe oeilalțl 
frică și grăză: recunoscuseră în călăreț pe 
Welington. Pompejus dicea mândru: „N’am 
decât să bat cu piciorul pe pământul Italiei, 
și va apare o armată44. Bâta de peregrin 

| este cel mai bun general de cavaleria din 
câți îi avem44.

Intr’aceea se vestesce, că Burii sunt 
deciși a continua răsboiul pănă la ultimul 
om. O telegramă din Bruxella spune, că 
agenția transvaaliană de acolo e convinsă, 
că rtisboiul va dura încă de aici înainte forte 
mult. Burii țin neolintit la independență, care 
decă nu li-se va lăsa, ei sunt gata a-se jertfi 
pănă la unul. Johannesburg și Pretoria se 
pregătesc a întâmpina un asediu îndelun
gat. Decă apărarea Johannesburgnlui va 
necesita nimicirea minelor de aur, Burii nu 
se vor da îndărăt nici dela acâsta. Și din 
Johannesburg ca și din jPetoria femeile și 
copiii sunt transportați la Lydenburg și la 
Lourenzo-Marqueze.

Institutul Otteteleșanu.
Publicațiune.

Cu începerea viitorului an școlar 1900 
—1901 se vor primi șepte-spre-dece eleve 
în Institutul de fete dela Măgurele, fundat 
de loan Otteteleșanu și înființat de Acade
mia Română, sub înaltul Patronagiu al 
M. S. Regelui, cărora li-se vor da, con
form disposițiunii testamentare a răposatu
lui fundator, o crescere casnică și instruc
țiunea cuvenită unei „bune mame de fa- 
miliă, fără pretențiunl său lux44.

Cursul va fi de 5 ani, în timpul că
rora elevele vor ave totă întreținerea în 
Institut.

Sunt admise în institut copile născute 
din părinți români săraci, pe deplin sănă- 
tose, cari pănă la 5 August 1900 au îm
plinit 12, dăr încă nu 14 ani, au pregăti
rea, ce se dă în școlele primare din Ro
mânia și au obținut la terminarea cursului 
primar cel puțin media 7. Candidatele cu 
clase secundare au să presinte certificatele 
de clase secundare, având media cel pu
țin 6.

Două surori seu două vere primare nu 
pot fi admise în Institut.

Părinții elevelor, ce vor fi primite în 
institut, nu pot să-și ia fiicele de sfintele 
sărbători ori pe timpul vacanțelor în fami- 
liă și Direcțiunea îșl conservă dreptul de-a 
le da ori nu voiă elevelor de-a petrece în 
familiă de vacanțe.

Părinții aspirantelor ori representanții 
legali ai acestora, au să trimită — pănă la 
5 August 1900 — cererile însoțite de act 
de nascere, act de vaccină, act de paupertate, 
în care se va arăta și numărul copiilor și 
atestat școlar despre terminarea claselor pri
mare, la Academia Română (calea Victoriei 
Nr. 135), pentru Comisiunea fundațiunii Ot
teteleșanu, care, esaminând actele și luând 
informațiunile, ce va orede de cuviință, va 
dispune ca concurentele, ce îndeplinesc 
condițiunile mai sus precisate, să fîă su
puse la un esamen de primire, prin care 
se va constata gradul de pregătire în ceea 
ce privesce cetirea și scrierea, analisa eti
mologică și cea sintactioă, cele patru ope
rațiuni, geografia și istoria țărilor române.

aohalifului amar, insufla inimioilor mai multă 
spaimă, deoât sabia altuia.

Asemeni eroi și numele lor înrîuresc 
încă puternic chiar și după mdrtea lor. 
Când Douglas a fost rănit de m6rte în 
bătălia dela Otterburn, el a dat ca ultimă 
parolă pentru bătăliă numele său. Și stri
gând numele său, răsboinicii săi învinseră 
— „Douglas mort, numele său a câștigat 
bătălia44, oântă Walter Scott. Niol-odată 
Cesar n’a fost mai teribil și mai viu pentru 
contrarii lui, decât, când oorpul lui bătrân 
sfâșiat a fost trântit la pământ de ucigașii 
săi. Nicl-odată tăcutul Wilhelm de Orania 
n’a esercitat o mai mare influință asupra 
Țărilor de jos, decât când fu omorît de 
un agent iesuit în Delft. In urma morții 
sale staturile generale deciseră a purta cea 
mai estremă luptă.

Si astfel înruri și Suvorov asupra 
Rusiei. Numele său prețuia cât armate în
tregi. Memoria sa înrîuresce neîncetat, a 
devenit nervul vieții patriei sale rusescl, este 
vaclnica gloriă a armatei rusescl. („p. LI.44)

Concurentele, cari nu sunt din Ro
mânia se admit fără esamen de primire, în 
virtutea atestatelor obținute în școlele si
milare din patria lor, și au să trimită la 
Academia Română, tot pănă la 5 August, 
cererile însoțite și de atestat medical.

Resultatele esamenului se vor supune, 
dimpreună eu t6te actele, printr’un raport, 
Augustului Protector al Academiei Ro
mâne, Majestății Sale Regelui, căruia îi 
aparține a decide în privința primirii.

Esamenele se vor face în localul Aca
demiei la 9 Septemvre 1900.

București, 6(19) Maiii 1900.

Necrolog.
Maria N. Ciurcu, în numele său, al 

Aiului Nicolae, al fraților loan și Sterie și 
al tuturor rudeniilor, au durerea a Vă face 
cunoscută pierderea prea iubitului soț, tată 
și frate

Nicolae N. Ciurcu
încetat din viață în Viena, Duminecă în 
7 (20) Maiă a. o., în etate de 54 ani.

Rămășițele pământesel ale mult re
gretatului decedat, vor fi ridicate Sâmbătă 
în 13(26) Maiii a. o. la drele 3 p. m. din 
capela din Groverl și înmormântate în ci- 
miteriul de-acolo.

Brașov, 11 (24) Maiii 1900.

ULTIME SC1RL
Lorenzo-Marqueze, 24 Maiu. La 

rîul Rhenoster s’a dat o luptă înfocată. 
Burii ocupară la nord o posițiă tare, 
pentru a împiedeca trecerea preste 
rîu. Ei au distrus podul și traseul 
căii ferate.

Pretoria, 24 Maiu. S’a decis de 
cătră aliați apărarea Johannesburgului 
pănă la ultimul om.

Bătaia de flori dela .șosea. Mer- 
curl în 10 Maiu în adevăr Bucurescii au 
fost în sărbătore. Pe lângă parada militară 
a mai fost și o serbare, așa numită bătaia 
florilor. Acest sport, peste măsură de plă
cut, îșl are origina în Italia, de unde s’a 
răspândit apoi în Franța.

In Paris o bătaiă de flori pdte să 
coste pănă la 6 — 7.000.000 de lei. In adevăr 
e demn de vădut o bătaie de flori la Paris, 
unde toți se întreo în eseentricitățl și în 
ași decora mai bine trăsurile și landourile.

Nu e vorbă, scrie „Apăr. Naț.44, și la 
noi a început se prindă acest gen de sport, 
ba putem cji°e> °â a Juat chiar un avânt 
cum nu se aștepta.

Am avut ocasia să văd erl o serbare, 
care mi-a făcut impresiă că ar fi dată pe 
câmpiile Elisee din Paris. Nimio nu lipsea, 
ca să fiă în totă splendorea.

Trăsurile cele mai luxose, garnisite ou 
gust, care de care mai frapante, încântând 
ochiul. Am remarcat oâte-va trăsuri aran
jate cu un gust deosebit și o măestriă, care 
uimesce. Am spus, că acest gen de sport a 
început să prindă la noi; ei bine, serbarea 
de erl a reușit pe deplin, cu tot timpul 
rece și noros. Nimeni nu se ășfiăpta^la un 
sucoes așa de desăvîrșit.

La ora 5 și jumătate, au sosit și A A. 
LL. RR. Prinoipele Ferdinand și Princi
pesa Maria, împreună cu Prințul moștenitor 
Carol.

In acel moment, serbarea era în totă 
splendorea ei. Toți se antrenaseră și se 
bateau cu flori într’un mod disperat. Nu 
mai caută nimeni, cunoscut, necunoscut, 
arunca câte-o ploie de buchete.

Era ceva fermecător de poetic.
Domnele și domnișorele, cele mai multe 

de o frumsetă încântătdre, deveniseră pur
purii la obraji, din causa antrenării și lo- 
virei cu flori peste față, culore, ce de alt
fel le prindea de minune.

Prințul și Principesa erau asediațl de 
buchetele de flori, der și dânșii, la rândul 
lor, aruncau buchetele cu nemiluita. S’a pe
trecut așa cum rar se petrece.

Și nimeni n’a regretat.
Inițiatorela acestei încântă!ore serbări 

sunt d-nele Cantacuzino, fiica d-lui G. G. 
Cantacuzino, și Pherichyde.

Serbarea a fost dată în beneficiul co* 
piilor săraol, de cătră societatea „Oboiul44

Abia târqiu la ora 8, lumea a început 
să se retragă, cu regret însă, că a înoptat 
prea curând.

Proprietar: Dr. Aure! ^i/reșianu. 
Redactor responsabil: Qregoriu fâa/tir.
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® pentru. mirgSS â. 10-50 Cf.

și mai scumpe — 14 metri. — Trimise libere de porto și vamă. — 
Mostre se trimit imediat de „Mătăsuri Henneberg“, negre, albe și co
lorate dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. IHHSBW fătat ia M (M al cărți c. si r.) ZtxisL

Cursul la bursa din Viena.

Din 23 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 114.75
Renta de corone ung. 4°/0. . • . 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/0 . 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................D8.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25 
Renta de argint austr............................ 97.40
Renta de hârtie austr........................97.—
Renta de aur austr.......................... 114.80
Dosuri din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.77
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit -. 717.— 
NapoleondorI.......................................... 19.27
Mărci imperiale .................................118.25
Dondon vista....................................... 242.40
Paris vista..............................................96.27V2
Rente de corone austr. 4°/0 . • • 96.35
Note italiene...........................................90.40

Cursul pieței Brașov.

Din 24 Maiu 1900.

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Oump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Dire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

10.72 Vend. —.—

19.02 Vend. 19.04
18.80 Vend. 18.84
19.24 Vend. 19.28
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. _ . _

100.— Vend. 101.-

Publicațiile de licitația.
Comitetul parochial al bisericei ro

mâne ort. or. a Sf. Treimi din Brașov, 
suburbiul Tocile va da în antepriză 
prin licitația p u b 1 i c ă minuendă 
adaptarea școlii române de pe Toci e 
și a casei de ședințe a Comitetului 
parochial, precum și zidirea unei case 
de locuință pentru ecliserul bisericei.

Licitația se va ține în șcblă 
Duminecă în 2! Maiu st. v. (3 Iunie st. n ) 
1900 la 2 ore d. a.

Prețul strigărei pentru adapta
rea școlei și a casei de ședințe este 
de 1923 fl. 28 cr., eră pentru zidi
rea casei de locuință a ecliserului 
de 1071 fl. 57 cr., la olaltă 2994 fl. 
și 85 cr.

Amatorii de licitația vor depune 
vadiu de 10% dela prețul strigărei 
în bani gata seu în hârtii de valore.

Până la licitația se primesc și 
oferte închise, la care trebue aclu- 
dat același vadiu.

Planurile de adaptare și zidire, 
preliminarele de spese și condițiu- 
nile de zidire se pot vedh la oficiul 
parochial al bisericei.

Brașov, în 7 Maifi 1900.
Comitetul parochial.

Vasile Sfetea, loan Suciu,
președinte. (1—3) notar.

Sz. 783-1900. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tlkonyvi hatdsâg kOzhirre teszi, 

hogy a Grama Popa Venczenez es târsa vbgrehajtatonak Stroia George 
lai George vegrehajtâst szenvedd elleni 1236 kor. tOke kfivetelâs 6a jâ- 
rulekai irănti v^grehajtăsi ugybben a fogarasi kir. jârâsbirosâg teriileten 
lev6 Rensor kozsegben fekvd reusori 26 sz. tljkvben A f 43, 44 hrsz. 
ingatlanra 292 koronâban ezennel megâllapitott kik'âltâsi ârban a Visz- 
arverest., Stroia Petru reusori lakos korâbbi vev6 koltsâgâre es veszblyere 
az âltala befîzett bânatpenz elvesztbse mellett valamint az ugyazon 
k. jkvben foglalt

338 hrsz. ingatlanra 86 kor. 2403 hrsz. ingatlanra 18 1£or.
364 n » 22 15 2408 55 55 30 51

433/2 n n 36 55 2548 5? 15 16 55

864 ii 76 3) 2596 11 5? 12 15

1291 n w 36 11 2698 51 JI 10 55

1451 Î5 n 8 55 2774/1 55 15 4 55

1457 T» ii 20 55 2818 11 55 16 15
1680 » n 32 1? 2904 55 55 8 55

1686/1 35 T) 28 55 2948 r 55 8 55

2047 n 62 Wl 3221 15 15 10 55

1912 51 28 55 3286 W 55 42 15
1947 n n 20 55 2516a/13 1 20 15

2039 n 98 55
2516 a/13 j 15 15

55

2058 55 Ț) 88 15 3103 55 55 22 55

2202/2 55 11 44 55 2710/3& 11 5? 24 J5

2204, 2205 5? 55 122 55 3441 15 55 98 55

2316 51 W 52 55 tovâbba a reusori 203 sz. tljkvben
foglat 358 hrsz. ingatl. 52 kor. 975 , 976 hrsz. in gatl. 100 kor. 1573
hrsz. ingatl. 16 kor. 3441 hrsz. ingatl. 98 kor., 914 hrsz. ÎDgatl. 18 kor., 
1520 hrsz. ingatl. 34 kor., 1671/1 hrsz. ingatl. 18 korooâban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban Chimboi Jnonu es neje szul. Codia Mana 
javâra C 1 alatt bekebelczett biet hossziglani haszoaelvezeti jog 6rin- 
tetlen hagyâsa az ârverest ezennel elrendeltetik, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanokra 1900 evi junius ho 18 ik napjăn deleldtt 9 orakor 
Reusori kOzsegben megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki
kiâltâsi âron aldl ia eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881. evi november ho l-eu 3333. sz. alatt kelt igaz- 
săgugvminiszteri rondelet 8-ik §-ban kijelolt dvadekkepes ertâkpapirban 
a idkuldCtt kezăhez leteuni, avagy az 1881: LX. tOrv. cz. 170-ik 
ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl eldlegea elhelyezeserdl kiâlli- 
tctt asabâ'ys'etu elismerveayt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1900. 6vi februâr h6 12-ân.
A kir. jbirosăg mint telekonyvi hatâsăg

CSĂSZÂR
967. kir p.llirf-

OUNCIUR
(i»rțtai și rsdsme)

sunt a se adresa subscrisei 
admămstratâ^m. In cașul pu> 
hSacăreâ unui araunctu mai mul? 
de odată sa face scădemeai, 
oa?® cresce ca cât publicarea 
sa fac© mai de multe-ori.

Administr. „Gazetei Trans/

Stabilimentul
de hydroterapie

dela băile de abur ale Eforiei
W s’a deschis.

Informațium și prospecte se pot 
lua dela
957.5-6 Administratorul băilor.

X
ABONAMENTE

IA

„GAZETA TRAHSILVAHIEI

Prafurile-Seidlitz »ie m loll
Veritabile numai, «ieeă iiăcare eutiă este gtr®ve<|ută eu marea de 

aperure a Iui A. Moli iții eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăwrăscă.

X

M
X
X

FraMbrarmtwem și sare a lui IfciL
’£> «ho h i! si »-j i i decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu
V CS 1 LdUiRI III SiîdS, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordce 1.S0.

i
*

I

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a polei, cu deosebire pentru eopii și adulți. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este proyâțlută cu marca 
de aperare A. Moli.___________________________ __ _________________ ______________

Trimiterea prineipală prin
Farmacistul A. WOiLlL, 

c. și r. fiirnisor al curții imperiale Vieiia, TnciilanPen 9 
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros’la
_ *
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D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni................................ .....
șese luni ................................................
un an................................................

X 
X 
M
X 
X
X

3
6

12

fi. 
fl.
fl.

X
X

Abonamente la numerele ©i data de
Pentru Austro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

an .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
an..............................................................8
șese luni....................................................4
trei luni...................................... .2 franci.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

>x.

Dumineca.

2
1

fl. -
fl. -

50 cr»

8 
s 
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele ae fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
arcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admimstrațsuîwa „Gazetei Traosîlvamei“.

franci, 
tranci.

prin X
X
M
X
X
X 

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXX>
X 
X

a

: ,3 ' „Gazeta Transilvaniei" cu numărul ălO fii. se vinde

la librăria Nic. I. Ciiircu și la Eremias Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


